
AX-7540 - Pyrometer - Gebruiksaanwijzing

1. Inleiding

De pyrometer is een toestel waarmee de oppervlaktetemperatuur van voorwerpen die zeer heet zijn of zich
bevinden in moeilijk te bereiken of gevaarlijke plekken, snel en op veilige afstand gemeten kan worden.
Het toestel bestaat uit een optiek, een fotosensor, een signaalversterker, een elektronisch bewerkingssys-
teem en een LCD display. De optiek ontvangt de infrarode energie geëmitteerd door het gemeten voorwerp
en focusseert haar op de sensor. De sensor transformeert de energie naar een elektrisch signaal. Dit
signaal wordt vervolgens vertoond op het LCD scherm na versterking en bewerking door het elektronisch
systeem.

2. Accessoires

Open de verpakking, haal het toestel eruit en controleer de onderstaande accessoires:
1. Gebruiksaanwijzing – 1 stuk
Neem in geval van gebreken of schade contact op met de distributeur.

3. Waarschuwingen en Opmerkingen

3.1. Waarschuwing:
Volg de onderstaande instructies om situaties te voorkomen die letsel of andere verwondingen kunnen
veroorzaken aan mensen:
1) Richt de laser niet direct of indirect door reflecterende oppervlakken naar de ogen.
2) Het is niet mogelijk om metingen te doen door doorzichtige oppervlakken, zoals glas of plastic. In dit
geval zal de temperatuur van deze oppervlakken gemeten worden.
3) Stoom, stof, rook en andere vervuiling kunnen de nauwkeurigheid van de metingen verlagen door
hindering van de optiek.



3.2. Opmerkingen:
De pyrometer moet beschermd worden tegen onderstaande factoren:
1) Elektromagnetische velden van lasapparaten of inductie ovens.
2) Thermische schok (door een plotselinge of grote verandering van de omgevingstemperatuur). Vóór de
metingen heeft het toestel 30 minuten nodig om zich aan te passen aan de nieuwe temperatuur.
3) Laat het toestel niet op of dichtbij hete objecten achter.

4. Afstand ratio

1. Let tijdens de metingen op de afstand ratio. Samen met de afstand tot een voorwerp (D) groeit ook de
maat van de (laser) lichtvlek (S).
Afstand ratio voor dit toestel is 50:1.
Het apparaat heeft een laser om nauwkeurig richten.
2. Zichtveld: Controleer of de afmeting van het gemeten oppervlak groter is dan de lichtvlek. Hoe klei-
ner het gemeten oppervlak, hoe kleiner de meetafstand. Als de metingsnauwkeurigheid essentieel is,
controleer dan of de afmeting van de gemeten oppervlakte minstens twee maal zo groot is als de lichtvlek.

5. Emissie factor

Meerderheid van organische stoffen en geverfde of geoxideerde oppervlakken hebben de emissie factor 0.95
(default aanstelling van de pyrometer). Onnauwkeurige metingen kunnen veroorzaakt worden door de me-
tingen van schijnende of gepolijste metaaloppervlakken. Om deze fout te compenseren is het noodzakelijk
om de emissie aanstelling van het toestel aan te passen of het gemeten oppervlak met een zwart plakband



af te plakken of te verven met een zwarte matverf. De tempratuurmeting van het plakband of verf mag pas
plaatsvinden als de temperatuur van het plakband of de verf dezelfde temperatuur bereikt als het gedekte
oppervlak.
Materiaal –--- Emissie factor
Aluminium ---- 0.30
Asbest ---- 0.95
Asfalt ---- 0.95
Basalt --- 0.70
Messing ---- 0.50
Baksteen ---- 0.90
Steenkool ---- 0.85
Keramiek ---- 0.95
Beton ---- 0.95
Kopper ---- 0.95
Vuil ---- 0.94
Gevroren voedsel ---- 0.90
Warm voedsel ---- 0.93
Glasruit ---- 0.85
IJs ---- 0.98
Iran ---- 0.70
Lood ---- 0.50
Kalksteen ---- 0.98
Olie ---- 0.94
Verf ---- 0.93
Papier ---- 0.95
Plastic ---- 0.95
Gom ---- 0.95
Zand ---- 0.90
Leer ---- 0.98
Sneeuw ---- 0.90
Staal ---- 0.80
Textiel ---- 0.94
Water ---- 0.93
Hout ---- 0.94



6. Bediening

1. Snelle meting:
1) Open het batterij vak en installeer daarin een nieuwe batterij van 9V.
2) Druk op de trekker om het apparaat in te schakelen.
3) Richt het toestel op het gemeten oppervlak met behulp van de laser en druk op de trekker (schakel de
laser uit als deze niet nodig is), de gemeten oppervlaktetemperatuur verschijnt op het LCD scherm na het
loslaten van de trekker.
2. Zoeken van het hete punt
Beweeg de pyrometer met ingehouden trekker langs het gemeten oppervlak omhoog en omlaag totdat het
heetste punt gevonden is. Zie het plaatje hieronder.



7. LCD Scherm

1. LCD Scherm
a: meetresultaat
b: meeteenheid
c: actieve laser symbool
d: verlichting ’aan’ symbool
e: symbool van batterijvoeding
f: scansymbool
g: symbool van een gestopt meetresultaat
h: werkmodus symbool
i: emissie factor symbool
j: lage temperatuur alarmsymbool
k: hoge temperatuur alarmsymbool
l: display van de temperatuur assistentie



8. Toetsen en elementen van het toestel

(1) Trekker: Druk op de trekker om het toestel aan/uit te zetten, het beeld op het scherm verschijnt na 1.5
sec., vervolgens wordt de temperatuurmeting vertoond. Druk op de trekker en houd vast, op het scherm
zal een knipperend symbool ”SCAN” verschijnen. Na het loslaten van de trekker zal het symbool ”HOLD”
verschijnen en het meetresultaat zal op het scherm blijven staan. Druk de trekker opnieuw in – dan kunt
u de metingen continueren. Het meetresultaat staat op het scherm gedurende 20 sec. en na 20 sec. zonder
activiteiten schakelt het toestel zich uit.
(2) Verlichting toets: Drup op de trekker om het toestel in te schakelen, en druk op deze toets om de
verlichting aan te zetten. Tweede druk op deze toets zet de verlichting uit.
(3) Laser indicator knop: Druk op de trekker om het toestel in te schakelen en druk vervolgens op deze
knop om de laser indicator aan te zetten. Tweede druk op deze knop zet de laser indicator uit.
(4) Celsius / Fahrenheit toets: Druk op de trekker om het toestel in te schakelen, en druk op deze toets om
de temperatuur te vertonen.
(5) Functietoetsen:
1 Druk kort op de ”MODE” toets, op het LCD scherm komen knipperende symbolen MAX-AVG-MIN-DIF-
LAL-HAL;
a. MAX: maximale temperatuurmeting
b. AVG: gemiddelde temperatuurmeting
c. MIN: minimale temperatuurmeting
d. DIF: Het toestel berekent het verschil tussen temperaturen
2Houd de ”MODE” toets gedurende 3 sec in en druk vervolgens nogmaals kort op deze toets. Op het LCD
scherm komen knipperende symbolen ε-LAL-HAL;
(Het apparaat heeft een geheugenfunctie – na het inschakelen wordt altijd de laatste meetfunctie gekozen)



a. ε: emissie factor kan aangesteld worden met de toetsen �/�vanaf 0.10 tot 1.00, druk op de toets ”MODE”
om te bevestigen.
b. LAL: lage temperatuur alarm --- na de selectie van LAL, druk kort op de knop �/�om de temperatuur
langzaam te veranderen, of houd deze knop in om de temperatuur snel te veranderen. Druk lang op de
toets ”MODE” om te bevestigen; wanneer de temperatuur een lagere waarde heeft dan de alarmwaarde,
zal het alarmsymbool op het LCD scherm verschijnen en zal de zoemer aan gaan.
c. HAL: hoge temperatuur alarm --- na de selectie van HAL, druk kort op de knop �/�om de temperatuur
langzaam te veranderen, of houd deze knop in om de temperatuur snel te veranderen. Druk lang op de
toets ”MODE” om te bevestigen; wanneer de temperatuur een hogere waarde heeft dan de alarmwaarde,
zal het alarmsymbool op het LCD scherm verschijnen en zal de zoemer aan gaan.
(7) Display gebied
(8) Laserstraling gebied
(9) Sticker
(10) Deksel van het batterijvak: open om de batterij te vervangen.

9. Specificaties

Nauwkeurigheid: ±(% van de vertoonde waarde)
Werktemperatuur: 0℃~40℃ (32°F~104°F) nauwkeurigheid is niet gegarandeerd.
Opslagtemperatuur: -20℃~50℃ (-4°F~122°F)
Relatieve vochtigheid: 10 - 95% (zonder condensatie)
Gewicht/afmetingen: 270g (met batterij); 141x200x60mm
Voeding: 9V batterij (niet bijgesloten)
Temperatuurbereik ///// -50℃~1150℃ (-58°F~2102°F)
Afstand ratio ///// 50:1
Emissie factor ///// 0.10~1.00 instelbaar (default waarde 0.95)
Nauwkeurigheid //// - 50℃~0℃ (- 58°F~32°F) - ±3℃/±5°F; (hogere waarde) 0℃~100℃ (32°F~212°F) -
±1.5℃/±2.7°F; 100℃~1150℃ (212°F~2102°F) - ±1.5%
Resolutie ///// 0.1℃/°F
Responstijd ///// <250ms
LCD display met dubbel bereik ///// √
MAX/MIN waarde ///// √
D-Waarde / Gemiddelde waarde ///// √
Hoge / Lage temperatuur alarm ///// √
Instellingen ℃/°F ///// √
Laserschakeling ///// √
Resultaat vasthouden op scherm ///// √



Verlichting ///// √
Automatische voeding uitschakeling ///// √
Lege batterij indicator ///// √
Spectraal response ///// 8um~14um

10. Onderhoud

MODIFICATIE VAN HET ELEKTRONISCH SYSTEEM IS NIET TOEGESTAAN
1. Bescherm het apparaat tegen water, stof of vallen.
2. Bewaar en gebruik het apparaat niet bij hoge temperatuur, vochtigheid, in een brandbare of explosieve
omgeving en dichtbij sterke magnetische velden.
3. Lensreiniging: blaas loos vuil op met perslucht. Verwijder voorzichtig de restante vuil met een nat watje.
Het watje kan geweekt in water zijn. Behuizing reiniging: reinig de behuizing met een nat doekje/sponsje
en zachte detergent.
4. Gaat u tijdens een lange periode het apparaat niet gebruiken, dan moet u de batterij eruit halen.

11. Reparaties

In geval van storing kunt u eerst de onderstaande instructies volgen, om veelvoorkomende problemen op
te lossen. Als het toestel nog steeds niet goed functioneert, neem dan contact met ons op.
Storing //// Oplossing
Geen weergave op het LCD scherm //// �Zet de voeding van het toestel aan
� Vervang de batterij met een nieuwe”
Lege batterij indicator aan //// � Vervang de batterij met een nieuwe”
Geen laserindicator //// �Schakel laserindicator aan
Grote metingsfout //// � Vervang de batterij met een nieuwe”


